
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্াাংক র্লর্মটেড  

র্িনাইদহ শাখা, শশর এ বাাংলা শরাড, র্িনাইদহ সদর, র্িনাইদহ। 

   

“বন্ধকী সম্পর্ি র্নলাম র্বক্রটয়র দরপত্র র্বজ্ঞর্ি (অর্িঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ১২ ধারা শমাতাটবক)”    
  

এতদ্বারা সবি সাধারটনর অবগর্তর জন্ জানাটনা যাইটতটে শয, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্াাংক র্লর্মটেড, র্িনাইদহ শাখা, 
র্িনাইদহ এর ঋণগ্রহীতা শমসাসি ষ্টার র্িকস এবাং শমসাসি ষ্টার র্িকস-২, শরাপাইের- শমাোঃ মঞ্জরু শহাসাইন স্বপন,র্পতা- মতৃ 
মটনায়ার শহাসাইন, জামতলা সড়ক, আরাপপুর, র্ানা ও শজলা- র্িনাইদহ কতৃি ক গ্রহীত ঋটণর জামানত র্হটসটব র্নন্ম 
তফর্সল্ভুক্ত সম্পর্ি ও তদপুর্রর্িত িাপনা শরর্জর্িকৃত বন্দকী দর্ললমটূল ব্াাংটকর র্নকে বন্দক আটে এবাং শরর্জর্িকৃত 
আমটমাক্তারনামা দর্ললমটূল আদালটতর আটদশ োড়াই র্বক্রটয়র ক্ষমতা ব্াাংটক রদান করা আটে। ঋণ গ্রহীতা ঋণ 
মঞ্জরুীপটত্রর শতি  শমাতাটবক ঋণ পর্রটশাধ না করায় র্বগত ২৯/০২/২০১৬ ইাং তার্রখ পযিন্ত ঋণ র্হসাটব বটকয়া র্ির্ত 
বাবদ ব্াাংটকর পাওনা শমসাসি ষ্টার র্িকটসর র্সর্স (হাইটপা) র্হসাটব  শমাে ১,২৩,৮৮,৫৫১.৩০ োকা এবাং শমসাসি 
ষ্টার র্িকস-২ এর নাটম োমি শলান র্হসাটব ৬,৫৭,৩৯৯.৫৪োকা ও র্সর্স (হাইটপা) র্হসাটব  ৮৬,১৮,৮১৬.১৯ োকা 
সহ সবিটমাে ২,১৬,৬৪,৭৬৬.০৩ োকা এবাং অন্ান্ আনষুার্িক খরচ ও আদায় কালতক সুদ আদাটয়র র্নর্মটি 
তফর্সলভুক্ত সম্পর্ি ও তদপুর্রর্িত িাপনা র্নলাটম র্বক্রটয়র জন্ আগ্রহী শক্রতাটদর র্নকে হইটত র্নন্ম বর্ণিত শতি ার্দটত 
সাদা কাগটজ/প্াটড িায়ী ঠিকানাসহ পূনিাি ঠিকানা উটেখ পূবিক সীল শমাহরকৃত দরপত্র আহবান করা যাইটতটে।  

 

বন্ধকী সম্পর্ি সমূটহ তফর্সল 

১. শজলা-র্িনাইদহ, র্ানা- সদর, শজ.এল নাং-১৬১, শমৌজা-চুয়াডািা, খর্তয়ান নাং- র্স.এস-২২৩, এস.এ-২৭৯, র্মউটেশন খর্তয়ান 
নাং-২৭৯/১, র্সএস ও এসএ দাগ নাং- ৩৮৯, মার্লক শমাোঃ মর্সউর রহমান, শমাোঃ আব্দুস সামাদ, শমাোঃ আব্দুল আর্লম 
এবাং শমাোঃ আব্দুল শমার্তন র্পতা- মনু্সী আব্দুস সািার, গ্রাম- ধানহার্ড়য়া, র্ানা ও শজলা- র্িনাইদহ, শমাে জর্মর 
পর্রমান- ১৮ শতাাংশ ও তদপুর্রর্িত ০২ তলা ভবন।    

২. শজলা-র্িনাইদহ, র্ানা- সদর, শজ.এল নাং-১৮২, শমৌজা-পড়াহাটি, খর্তয়ান নাং- র্স.এস-৯১৩,৯১২,২০৯, এস.এ-

১০৪৮,১০৩৮,১০৪৪,২৬৬, র্মউটেশন খর্তয়ান নাং-১১৯৬/২, র্সএস ও এসএ দাগ নাং- 
১৩৮৩,১৩৮৪,১৩৮৫,১৩৮৬,১৩৩০ মার্লক শমা মঞ্জরু শহাসাইন স্বপন, র্পতা- মতৃ মটনায়ার শহাসাইন, জামতলা 
সড়ক, আরাপপুর, র্ানা ও শজলা- র্িনাইদহ, শমাে জর্মর পর্রমান- ৬১.৩৮ শতাাংশ।   

৩. শজলা-র্িনাইদহ, র্ানা- সদর, শজ.এল নাং-১৮২, শমৌজা-পড়াহাটি, খর্তয়ান নাং- র্স.এস-১৪২, এস.এ-১৮৭, র্মউটেশন খর্তয়ান 
নাং-১৮৭/১, র্সএস ও এসএ দাগ নাং- ১৯০১,১৯০৫,২১৪০ মার্লক শমা মঞ্জরু শহাসাইন স্বপন, র্পতা- মতৃ মটনায়ার 
শহাসাইন, জামতলা সড়ক, আরাপপরু, র্ানা ও শজলা- র্িনাইদহ, শমাে জর্মর পর্রমান- ৩০.০০ শতাাংশ।  

৪. শজলা-র্িনাইদহ, র্ানা- সদর, শজ.এল নাং-১৮২, শমৌজা-পড়াহাটি, খর্তয়ান নাং- এস.এ-১০৭৮, র্মউটেশন খর্তয়ান নাং-
১১৯০/২, এসএ দাগ নাং- ১৩৫৯ মার্লক শমা মঞ্জরু শহাসাইন স্বপন, র্পতা- মতৃ মটনায়ার শহাসাইন, জামতলা সড়ক, 
আরাপপরু, র্ানা ও শজলা- র্িনাইদহ, শমাে জর্মর পর্রমান- ৪২.০০ শতাাংশ।    

৫. শজলা-র্িনাইদহ, র্ানা- সদর, শজ.এল নাং-১৮২, শমৌজা-পড়াহাটি, খর্তয়ান নাং- র্স.এস-৫৯৫, এস.এ-৬৪৩, র্মউটেশন খর্তয়ান 
নাং-১৮৮/২, র্সএস ও এসএ দাগ নাং- ২১২৪ মার্লক শমা মঞ্জরু শহাসাইন স্বপন, র্পতা- মতৃ মটনায়ার শহাসাইন, 
জামতলা সড়ক, আরাপপুর, র্ানা ও শজলা- র্িনাইদহ, শমাে জর্মর পর্রমান- ১৫ শতাাংশ।  

৬.শজলা-র্িনাইদহ, র্ানা- সদর, শজ.এল নাং-১৮২, শমৌজা-পড়াহাটি, খর্তয়ান নাং- র্স.এস-৩৮৩, ১৩৯,৫৬,৭৪৭,৩০২,৭৪৬, 
এস.এ-৪৪৫,১৮৫,৯২,৮২৮,৩৬৭,৮২৭, র্মউটেশন খর্তয়ান নাং—১১৫৩/১, র্সএস ও এসএ দাগ নাং- ১৭৬৮/২৩৫৮, 
২২৩৭, ২২১৯, ২২৮৬, ১৭৩৬, ১৭৪৮, ২২৮৭ মার্লক শমা মঞ্জরু শহাসাইন স্বপন, র্পতা- মতৃ মটনায়ার শহাসাইন, 
জামতলা সড়ক, আরাপপুর, র্ানা ও শজলা- র্িনাইদহ, শমাে জর্মর পর্রমান- ০৯ শতাাংশ।   

৭. শজলা-র্িনাইদহ, র্ানা- সদর, শজ.এল নাং-১৮২, শমৌজা-পড়াহাটি, খর্তয়ান নাং- র্স.এস-৬০৪,৫৯,১১৯,৪৪৭,৭৯৯, এস.এ-

৬৬১,৮৯৪,১৫৯,৪৯৬,৯০৩ র্মউটেশন খর্তয়ান নাং--১৫৯/১, র্সএস ও এসএ দাগ নাং- 



১৭০৮,২২৭৪,২২৩৬,২২৪৬,২২৩২,২৩৩৮,২২৮৪,২২৮০ মার্লক শমা মঞ্জরু শহাসাইন স্বপন, র্পতা- মতৃ মটনায়ার 
শহাসাইন, জামতলা সড়ক, আরাপপরু, র্ানা ও শজলা- র্িনাইদহ, শমাে জর্মর পর্রমান- ২৯.৭০ শতাাংশ।  

৮. শজলা-র্িনাইদহ, র্ানা- সদর, শজ.এল নাং-৪৩, শমৌজা-সাগান্না, খর্তয়ান নাং- র্স.এস-৫৬৯,৮৭৩, এস.এ-৫৭৬,৪০০,  
র্মউটেশন খর্তয়ান নাং-৮৪১/৪, র্সএস ও এসএ দাগ নাং- ৯৪৭,৯৬৫ মার্লক শমা মঞ্জরু শহাসাইন স্বপন, র্পতা- মতৃ 
মটনায়ার শহাসাইন, জামতলা সড়ক, আরাপপুর, র্ানা ও শজলা- র্িনাইদহ, শমাে জর্মর পর্রমান- ৮১ শতাাংশ।      

৯. শজলা-র্িনাইদহ, র্ানা- সদর, শজ.এল নাং-৪৩, শমৌজা-সাগান্না, খর্তয়ান নাং- র্স.এস-৫৬৯,৩৭৩,১৭০, এস.এ-

৫৭৬,৪০০,১৯৬,  র্মউটেশন খর্তয়ান নাং-৮৪১/৩, র্সএস ও এসএ দাগ নাং- ৯৪৭,৯৬৫,৯৮৬ মার্লক (ক) 
শমাহাম্মাদ আলী মফুর্ত, র্পতা- মতৃ আব্দুল গর্ন মফুর্ত,(খ) শমাসাোঃ আকর্লমা খাতুন, স্বামী- মতৃ আব্দুল জব্বার 
মফুর্ত, গ্রাম-সাগান্না, র্ানা ও শজলা- র্িনাইদহ, শমাে জর্মর পর্রমান- ১৯২ শতাাংশ।  

১০.  শজলা-র্িনাইদহ, র্ানা- সদর, শজ.এল নাং-৪৩, শমৌজা-সাগান্না, খর্তয়ান নাং- র্স.এস-২৪৯, এস.এ-২৬২,  র্মউটেশন 
খর্তয়ান নাং-২৬২/১, র্সএস ও এসএ দাগ নাং- ৯৬৬, মার্লক শমাোঃ তাজলু ইসলাম, র্পতা- মতৃ আব্দুল জব্বার, 
গ্রাম-সাগান্না, র্ানা ও শজলা- র্িনাইদহ, শমাে জর্মর পর্রমান- ১২৭ শতাাংশ।       

   

র্নলাটমর শতি াবলী    
 

১। আগামী ১৫.০৪.২০১৬ ইাং তার্রটখ অপরাহ্ন ৪.০০ ঘটিকার মটধ্ ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্াাংক র্লর্মটেড, র্িনাইদহ শাখা, 
র্িনাইদহ এ রর্ক্ষত শেন্ডার বাটে দরপত্র জমা র্দটত হইটব এবাং ঐ র্দনই ৪.৩০ ঘটিকার সময় দরপত্র দাতাটদর সামটন(যর্দ শকউ 
উপর্িত র্াটকন) দরপত্র শখালা হইটব।   

   
২। রটত্ক দরপত্রদাতাটক উদৃ্ধত দটরর ১০% এর সমপর্রমান োকা জামানতস্বরুপ ব্াাংক ড্রাফে/শপ-অডি ার এর মাধ্টম ইউনাইটেড 
কমার্শিয়াল ব্াাংক র্লর্মটেড, র্িনাইদহ শাখা, র্িনাইদহ এর অনুকুটল দরপটত্রর সর্হত দার্খল কর্রটত হইটব। 

 

৩। উদৃ্ধত দর গৃহীত হইবার পরবতী ৯০(নব্বই) র্দবটসর মটধ্ রর্ম সটবিাচ্চ দরদাতাটক সমুদয় মূল্ পর্রটশাধ কর্রটত হইটব এবাং 
তাহা কর্রটত ব্র্ি হইটল জামানটতর োকা বাটজয়াি হইটব। রর্ম সটবিাচ্চ দরপত্রদাতাটক সম্পর্ি ক্রটয় আহবান কর্রটত পার্রটবন। 

৪। দরপত্র দাতাগন তফর্সলভুক্ত এক বা একার্ধক ক্রর্মটকর সম্পর্ির জন্ দরপত্র দার্খল কর্রটত পার্রটবন তটব একই ক্রর্মটকর 
সম্পর্ির আাংর্শক এর জন্ দরপত্র গ্রহনটযাগ্ হটব না।  

৫। দার্খলকৃত দরপটত্র সম্পর্ির রস্তাবকৃত মুল্ অস্বাভার্বকভাটব আপযিাি বা কম রতীয়মান হইটল র্নন্ম স্বাক্ষরকারী উক্ত দর 
রস্তাব অগ্রাহ্ কর্রটত পার্রটবন।   

৬। ব্াাংক কতৃি পক্ষ সফল দরদাতার অনুকুটল র্নলামকৃত সম্পর্ি শরর্জর্ি দর্ললমূটল হস্তান্তর কর্রটবন। তটব দর্লল শরর্জর্ি সাংক্রান্ত 
যাবতীয় খরচ শযমন-শরর্জিশন র্ফ, ষ্ট্াম্প র্ডউটি, র্বর্বধ ব্্সহ অন্ান্ রটযাজ্ শুল্ক রভৃর্ত দরদাতাটকই বহন কর্রটত হইটব।  

৭। দরপত্র জমা শদওয়ার পর র্বক্রয় রস্তার্বত সম্পর্ির আকার, রকার, অবিান, স্বত্ব/স্বটত্বর দর্লল ইত্ার্দ সম্পটকি  শকান রকার 
আপর্ি গ্রহনটযাগ্ নটহ।   

৮। দরপটত্রর মাধ্টম র্নলাটম অাংশগ্রহটন ইচ্ছকু ব্ার্ক্তগণটক র্বস্তার্রত তর্্ অভত হইবার জন্ র্নন্ম স্বাক্ষরকারীর অর্ফটস 
শযাগাটযাগ কর্রটত পার্রটবন। 

 

৯। ব্াাংক কতৃি পক্ষ শকান কারণ দশিাটনা ব্ার্তটরই শয শকান দরপত্র গ্রহণ বা বার্তল কর্রবার ক্ষমতা সাংরক্ষন কর্রটবন।  

 
 
   

 
 

ব্বিাপক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্াাংক র্লর্মটেড, র্িনাইদহ শাখা, র্িনাইদহ  


